
၂၀၂၀ခုနစှ် မေလ ၁၀ရက ်မ ေ့ ၏ သတင််းအချကအ်လက ်ဖြစ်ပါသည်။ သတင််းအချကအ်လကအ်သစ်ေျ ်းက ု သတ ဖပြုပါ။  

※သတင််းအချက်အလကအ်မျ  ်းမျ  ်းက ို စိုစည််းလျကရ်  ပါသည်။ 

အသသ်းစ တ်အသ ကြောင််းအရြောအတွက် စြောမျကန် ြော 2 ၏ Homepage က ို  ကည့််ခခင််း၊ ဖိုန််းနပံါတက် ို 

 လူအမျြော်းအခပြော်းမ ြော အမျ  ်းအစြော်းသစ် က ိုရ ိုနြော ဗ ိုင််းရပ်စ် ကူ်းစက်ခံသနရပပ ်း သရြောဂါလကခဏြော 

ခပင််းထနသ်မူျြော်းလည််း ရ  ပါသည်။  သတ ထြော်း၍ က်ူးစက်မခံရသအြောင ်သန ကပါစ ို ့်။ 

・ အခပငသ် ို ့် ထကွ်ချ န၊် အခခြော်းသမူျြော်းန င့်် သတွွေ့ချ နတ် ို ့်တွငမူ် ပါ်းစပ်န င့်် န ြောသခါင််းစည််း (Mask) တပ် ကပါစ ို ့်။ 

・အခပငမ်  ခပနလ်ြောလျှင ်လက်သ ်းခခင််း၊ ပလိုတ်ကျင််းခခင််းတ ို ့်က ို ခပ လိုပ်ရပါမည်။ 

・  လူမျြော်း စိုသ ်းချ နတ်ငွမ်ူ သနရြောခြွော၍သနခခင််း၊ သလ ငသ်လထကွ်သကြောင််းသအြောငခ်ပ လိုပ်ခခင််းတ ို ့်က ို 

ခပ လိုပ်ရပါမည်။ 

・သကျြောင််း၊ ကိုမပဏ  မ  အနြော်းယူပပ ်း၊ အခပငသ် ို ့် မထကွ်ပါန င့််။ 

・စ ို်းရ မ်ပါက ဦ်းစွြော အ မ်အန ်းအနြော်းရ    ရြော န ်ထသံ ို ့် ဖိုန််းခဖင့်် သ ်ွးသန်ွးတ ိုငပ်ငပ်ါ။ 

・က ိုယ်ပူခ ့်လျှင ်သန ့်စဉ် က ိုယ်ပူချ နတ် ိုင််းပါ။ 

・①～③ အထ ခဖစ်သသြောအခါ အန ်းအနြော်းရ   အမျြော်းခပည်သ ူ ိုငရ်ြော ကျန််းမြောသရ်းစငတ်ြော က ို ဖိုန််းခဖင့်် 

 က်သယွ်ပါ 

①အသက်ရ ှူ ကပ်ခခင််း၊ ခပင််းထနစ်ွြော သညြောင််းညြောခခင််း 

②သရြောဂါလကခဏြော ခပင််းထန ် ို်းရွြော်းလွယ်သ ူ (အသကအ်ရွယ်ကက ်းသ၊ူ  ်းချ  သရြောဂါရ  သ၊ူ 

န လံို်းအြော်းနည််းခခင််း စသသြော သရြောဂါရ  သ၊ူ သကျြောကက်ပ်သ ်းသ ကြောမှု 

ခံယူသနရသ၊ူက ိုယ်ခံအြော်းထ န််းချ ပ်သည့်် သ ်း ါ်းမျြော်း၊ ကင ်ြောသရြောဂါသ ်းမျြော်း အသံို်းခပ သနသ)ူ 

တ ို ့်တွင ်က ိုယ်ပူခခင််း၊ သချြောင််း  ို်းခခင််း ခဖစ်သသြောအခါ 

③  ②  ၏ သရြောဂါလကခဏြော ခပင််းထန ် ို်းရွြော်းလွယ်သ ူ မဟိုတ်သည့်် အခခြော်းသမူျြော်းတငွ ်

က ိုယ်ပူခခင််း၊သချြောင််း  ို်းခခင််း တ ို ့် ၄ရက်န င့််အထက ် က်တ ိုက် ခဖစ်သသြောအခါ 

・က ယုဝ် ်မ  ငမ် သေူျ ်း နငှ်ေ့စပ်လျဉ်း၍ 

 သရြောဂါလကခဏြော ခပင််းထန ် ို်းရွြော်းလွယ်သ ူ က ့်သ ို ့်ပင ် ကျန််းမြောသရ်းဋ္ဌြောနမျြော်းထံ သစြောလျငစ်ြွော 

သ ်ွးသန်ွးတ ိုငပ်ငပ်ါ။ 

・ကမလ်းေျ ်းနငှ်ေ့ စပ်လျဉ်း၍ 

 ကသလ်းမျြော်းမ ြော ကသလ်းအထ်ူးကို ရြော န ် န င့်် ခပသခခင််းက ပ ိုသကြောင််းသည့််အတကွ် 

ကျန််းမြောသရ်းဋ္ဌြောန၊အန ်းအနြော်းရ   ကသလ်းအထ်ူးကို ရြော နမ်ျြော်းထ ံဖိုန််းခဖင့်် သ ်ွးသန်ွးတ ိုငပ်ငပ်ါ။ 

 

အေျ ြု်းအစ ်းအသစ ်က ရု ု   ဗ ုင််းရပ်စ”် က  ုသတ ဖပြုပါ 

အဖခ ်းမသ  စနံှု ််းေျ ်း 

က ယုပူ်ဖခင််း၊ မချ င််း  ်ုးဖခင််း ဖြစမ်သ အခါ 



▼NHK world Japan▼ 

★ Aichi ခရ ုင ်အေျ ြု်းအစ ်းသစ ်က ရု ု  ဗ ုင််းရပ်စ ်က်ူးစကမ်ရ ဂါ တံု ေ့ဖပ ်လပ်ုမ  ငမ်ရ်း website 

（လွယ်ကူသသြော ဂျပနဘ်ြောသြောစကြော်း န င့်် အဂဂလ ပ်ဘြောသြောစကြော်း） 
 သတင််းအချက်အလက ်အသစ်မျြော်းက ို  ကည့််န ိုငပ်ါသည် 

 052-954-7453（ခရ ုငသ်၊ူခရ ုငသ် ်းေျ ်း၏ အမ ွေမ ွေ မက ငတ် ） 

 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/list549-1498.html 

★အ ကုအ် ချ ယဉမကျ်းေှုမပါင််းစံုစငတ်  052-961-7902 

 အဂဂလ ပ်ဘြောသြောစကြော်း၊တရိုတ်ဘြောသြောစကြော်း၊က ိုရ ်းယြော်းဘြောသြောစကြော်း၊ထ ိုင််းဘြောသြောစကြော်း၊ 

ဗ ယက်နမ်ဘြောသြောစကြော်း၊ ဖ လစ်ပ ိုငဘ်ြောသြောစကြော်း၊တဂ်သလြော့်ဘြောသြောစကြော်း ၊ စပ နဘ်ြောသြောစကြော်း၊ 

သပေါ်တူဂ ဘြောသြောစကြော်း၊ အငဒ် ိုန ်းရ ြော်းဘြောသြောစကြော်း၊န သပါဘြောသြောစကြော်း၊ခမနမ်ြောဘြောသြောစကြော်း ခဖင့်် 

အမျ  ်းမျ  ်း တ ိုငပ်ငသ် ်ွးသန်ွးန ိုငပ်ါသည် 

★ဂျပ ်န ငုင် ံ ကျ ််းေ မရ်း၊အလပ်ုသေ ်း နငှ်ေ့ လေူှုြူလံမုရ်း ဝ ်ကက ်းဋ္ဌ   ၏ အေျ ြု်းအစ ်းသစ ်

က ရု ု  ဗ ုင််းရပ်စ ်က်ူးစက်မရ ဂါ အ ်ူး Website 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

（ဂျပနဘ်ြောသြောစကြော်း စြောမျကန် ြော။ [ English site ] မ  အဂဂလ ပ်ဘြောသြောစကြော်း စြောမျကန် ြောသ ို ့် သြွော်းန ိုငပ်ါသည။်） 

★CLAIR ယဉမကျ်းေှုမပါင််းစံု အတတူကွေရှငသ် ်ေှု ပငေ်စ ေျကန် ှ (Portal Site ) အေျ ြု်းအစ ်းသစ် 

က ရု ု  ဗ ုင််းရပ်စ ်နငှ်ေ့စပ်လျဉ်းမသ  စ ေျကန် ှ 

 က ိုရ ိုနြောဗ ိုင််းရပ်စ်န င့်် စပ်လျဉ််း၍ ဘြောသြောစကြော်းအမျ  ်းမျ  ်းခဖင့်် သတင််းအချက်အလက်မျြော်းစြွော 

တငထ်ြော်းပါသည်။ 

http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php 

★NHK World Japan 

အမျ  ်းအစြော်းအသစ် က ိုရ ိုနြော ဗ ိုင််းရပ် ၏ သတင််းက ို ဘြောသြောစကြော်းအမျ  ်းမျ  ်းခဖင့််  ကည့််န ိုငပ်ါသည ်

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ 

（အဂဂလ ပ်ဘြောသြောစကြော်း စြောမျက်န ြော “Language” ခဖင့်် ဘြောသြောစကြော်းက ို သရွ်းချယ်မည်） 

★အ ကုအ် ချ  စ ရငစု် ဘ သ စက ်းေျ ြု်းစံု Call Center（ခရ ်းခဖင့်် ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ့် လြောသသြောသ）ူ 

 အဂဂလ ပ်ဘြောသြောစကြော်း၊တရိုတ်ဘြောသြောစကြော်း၊က ိုရ ်းယြော်းဘြောသြောစကြော်း၊ထ ိုင််းဘြောသြောစကြော်း၊ 

ဗ ယက်နမ်ဘြောသြောစကြော်း၊ ဖ လစ်ပ ိုငဘ်ြောသြောစကြော်း၊တဂ်သလြော့်ဘြောသြောစကြော်း 

၊စပ နဘ်ြောသြောစကြော်း၊သပေါ်တဂူ ဘြောသြောစကြော်း၊ ခပငသ်စ်ဘြောသြောစကြော်း ခဖင့်် 

တ ိုငပ်ငသ် ်ွးသန်ွးန ိုငပ်ါသည်  https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/ 

★အေျ ြု်းအစ ်းသစ ် က ရု ု  ဗ ုင််းရပ်စ ် နငှ်ေ့စပ်လျဉ်း၍ ဖပည်မတ ်ဖပ ်လ သေူျ ်း၊  မတွေွေ့ေ သေူျ ်း 

တ ငုပ်ငမ် ွေ်းမနွေ်းရ ် စငတ် （ကျ ််းေ မရ်းဋ္ဌ  ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

ဂျပနန် ိုငင် ံ ကျန််းမြောသရ်း၊အလိုပ်သမြော်း န င့်် လူမှုဖူလံိုသရ်း  နက်က ်းဋ္ဌြောန ၏ Home Page မ  

ခရ ိုငအ်သ ်းသ ်း၏ ကျန််းမြောသရ်းဋ္ဌြောန သတင််းအချကအ်လက်မျြော်းသ ို ့် သြွော်းန ိုငသ်ည်။ 

（Aichi ခရ ိုင ်၏ သတင််းအချက်အလက်မျြော်း န င့််စပ်လျဉ််း၍မူ ဤသနရြောမ ➡ 

 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html#kikokusya ） 

 ကသ်ွေယရ် ် ဌ   အေျ ြု်းေျ ြု်း 
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